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                                        Protokół  z  XLProtokół  z  XLProtokół  z  XLProtokół  z  XLIIII sesji  sesji  sesji  sesji     
                                        Rady Rady Rady Rady Gminy Krupski Młyn  Gminy Krupski Młyn  Gminy Krupski Młyn  Gminy Krupski Młyn      

                                    z dnia 25 z dnia 25 z dnia 25 z dnia 25 marca marca marca marca 2014 roku2014 roku2014 roku2014 roku    
 
XLI sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 25 marca 2014 roku w sali posiedzeń Rady 

Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.  
 
Ad. 1  
           Otw           Otw           Otw           Otwarcie arcie arcie arcie i stwierdzenie prawomocności sesji.i stwierdzenie prawomocności sesji.i stwierdzenie prawomocności sesji.i stwierdzenie prawomocności sesji.    
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss, który po stwierdzeniu 
prawomocności sesji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) przywitał przybyłych 
na sesję: urzędników z  Wójtem Gminy na czele, radnych Rady Gminy Krupski Młyn, sołtysa 
Potępy i redaktora „Gwarka”. 
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska-Kwiek 
Sołtys Potępy - Andrzej Janus (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz  
Nieobecni: Adam Szewczyk, Gerard Piegza, Rafał Kuczera, Henryk Brodziak, Wojciech Kruk. 
 
Ad. 2  
    Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie porządku obrad.    
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad. Następnie zapytał, czy ktoś 
z radnych ma uwagi do porządku posiedzenia. W związku z tym, że nikt nie zgłosił innych 
wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 
2024 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim 

Młynie. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu nad rzeką Małą 

Panwią w Krupskim Młynie. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy  Społecznej w Krupskim Młynie  za rok 2013.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży z  terenu Gminy Krupski Młyn. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie 
utalentowanych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2014 roku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu 
mieszkalnego Nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 15. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 1041/217 k.m. o pow. 0,0459 ha KW 28789 poł. 
w Potępie przy ul. Sportowej.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat. 

20. Wnioski i interpelacje radnych. 
21. Sprawy bieżące. 
22. Zamknięcie sesji. 

W wyniku głosowania: 
przy   10 głosach – za 
                0 głosach – przeciw  
                0 głosach – wstrzymujących się  
przedstawiony porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 3    
         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.    
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem sesji 
Rady Gminy z 25 lutego 2014 roku oraz czy wnoszą do jego treści swoje uwagi. Nikt z radnych 
nie wniósł uwag. 
    Przy 9 głosach – za 

0 głosach – przeciw 
1 głosie – wstrzymującym się 

protokół z sesji Rady Gminy z 25 lutego 2014 roku został przyjęty.  
 
Ad. 4. 
 Sprawozdanie Wójta z działalSprawozdanie Wójta z działalSprawozdanie Wójta z działalSprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. ności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. ności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. ności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
Gerard Piegza przyszedł na sesję (obecnych – 11 radnych). Zastępca Wójta przedstawił 
sprawozdanie z działalności Wójta i pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym (załącznik 
nr 3 do protokołu). 
Franciszek Sufa pytał: 

a) czy jest zasadne aby obawiać o losy gabinetu rehabilitacyjnego „CARITAS”? 
b) o przyczyny wycinki drzew na terenie byłego przedszkola w Krupskim Młynie przy ul. 

Zawadzkiego. 
Wójt Gminy wyjaśnił, że o losy gabinetu rehabilitacyjnego obawiać się nie trzeba, natomiast 
wycinka dokonana została na podstawie decyzji wydanej już ok. 2 lata temu.  
Adam Łuć pytał: 

a) jakie przyniesie skutki stosowanie urządzenia do napowietrzania wody na nowym ujęciu 
wody w Krupskim Młynie; 

b) o wyjaśnienie który odcinek sieci wodociągowej będzie wymieniany za środki z 
umorzenia części pożyczki; 

c) czy w miejsce wyciętych drzew przy ul. Zawadzkiego dokonane będą nowe nasadzenia? 
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Wójt Murowski odpowiedział, że: 
a) urządzenie to będzie napowietrzać wodę podawaną do sieci wodociągowej w celu 

zmiany warunków tlenowych w sieci, co ma zapobiec dyfuzji żelaza, a tym samym 
poprawę własności organoleptycznych wody, tzn. smaku, zapachu i barwy. Na ujęciu 
zostanie również zamontowana stacja dozująca do podawania preparatów 
fosforanowych, które będą zapobiegały wytrącaniu się osadów w sieci wodociągowej i 
za czasem redukcje osadów już nagromadzonych w sieci.  

b) środki finansowe pochodzące z umorzenia pożyczki zostały przeznaczone na 
sfinansowanie II etapu wymiany wodociągu przy ul. Tarnogórskiej w Potępie, 

c) decyzja na wycinkę drzew przy ul. Zawadzkiego zobowiązuje właściciela nieruchomości do 
nowych nasadzeń drzew, 

Franciszek Sufa pytał kiedy nastąpi wymiana wodociągu betonowo-azbestowego na ul. 
Słowackiego? 
Wójt wyjaśnił, że jest przygotowana dokumentacja wymiany wspomnianego wodociągu  i 
jeżeli tylko będzie możliwość pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, 
wówczas będzie można przystąpić do jego realizacji. 

 
Ad. 5. 
        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnyc        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnyc        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnyc        Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. h. h. h.     
Rafał Kuczera i Wojciech Kruk przyszli na sesję (obecnych – 13 radnych). 
Wójta Gminy przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji radnych 
zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji 18 lutego 2014 rok oraz na sesji w dniu 25 lutego 
2014 roku (załącznik nr 4 i 5 do protokołu). Wójt poinformował, że na posiedzenia Komisji w 
kwietniu zaproszony będzie Komendant Policji w Tarnowskich Górach, który przedstawi 
informację na temat bezpieczeństwa na terenie gminy.  
 
Ad. 6.  
                                               Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.   Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.   Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.   Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:     

a) pełnionych dyżurach oraz załatwianiu spraw bieżących w Urzędzie Gminy w dniach 4, 11, 
18 i 25 marca 2014 roku do godz. 14.45; 

b) prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady  w dniu 18 marca 2014 r.; 
c) uczestnictwie 21 i 22 marca br.  w spotkaniu i szkoleniu w ramach Śląskiego Forum 

Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów; 
Radni przyjęli sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy bez uwag. 
 
Ad. 7.  
    Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 ––––    

2024.2024.2024.2024.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały został omówiony szczegółowo na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Zaproponował aby przedyskutować łącznie projekt 
uchwały w sprawie zmiany wpf na lata 2014 – 2024 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014, a następnie przegłosować każdą z uchwał osobno. Propozycja 
została przyjęta przez aklamację, natomiast projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 
przez wszystkie Komisje. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024.  
                   Przy 13 głosach – za  
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                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymującym się  
uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLIIII/33/33/33/335555/14/14/14/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 
2024, została podjęta.    
 
Ad. 8. 
 Podjęcie uchwały w sprawiePodjęcie uchwały w sprawiePodjęcie uchwały w sprawiePodjęcie uchwały w sprawie    zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.    

                Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały omówiony szczegółowo na 
wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady i został przez te Komisje zaopiniowany pozytywnie.  
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 
                   Przy 13 głosach – za  
                             0 głosach – przeciw 
                             0 głosach – wstrzymujących się  
uchwałuchwałuchwałuchwała Nr XLa Nr XLa Nr XLa Nr XLIIII/33/33/33/336666/14/14/14/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, została podjęta.  
 
Ad. 9.  
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki.środków stanowiących fundusz sołecki.środków stanowiących fundusz sołecki.środków stanowiących fundusz sołecki.    
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Zastępca Wójt poinformował o zmianie ustawy o funduszu sołecki. Nowy zapis przewiduje 
podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki, nie jak było dotychczas 
na następny rok budżetowy, ale na czas nieokreślony. W przypadku zmiany decyzji i nie 
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków finansowych na fundusz sołecki Rada Gminy jest 
zobowiązana do podjęcia  takiej uchwały  osobno na każdy rok.  
Skarbnik Gminy dodała, że nowa ustawa pozwala na dokonanie zmiany w planach finansowych 
ustalonych w ramach dostępnych środków finansowych funduszu sołeckiego. 
Następnie Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad uchwałą: 
                      przy 13 głosach – za 
                                0 głosach – przeciw 
                                0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLuchwała Nr XLIIII/33/33/33/337777/14/14/14/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki, została podjęta. 
Sołtys Potępy – Andrzej Janus podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie funduszu 
sołeckiego.  
 
Ad. 10.  
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim 
MłynieMłynieMłynieMłynie....    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały.  
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Nadzoru 
Prawnego Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego o unieważnieniu 
uchwały w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  został przygotowany projekt uchwały 
Rady w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie. Poprawka 
dotyczy uzupełnienia zapisu § 8 Statutu Biblioteki o słowa: „w tym również filii”. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
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Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  
Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLI/338/14Nr XLI/338/14Nr XLI/338/14Nr XLI/338/14    w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim 
Młynie, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 11. 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn.    
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że w związku z inicjatywą Wójta Gminy oraz wnioskami 
radnych przygotowany został wspólny projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Krupski Młyn – odchodzącemu na emeryturę burmistrzowi Gminy Furth – 
Dieterowi Gewiesowi. W dniach  od 25  do  27 kwietnia br. planowany jest przyjazd do 
Krupskiego Młyna delegacji z Gminy Furth. W związku z tym wydarzeniem na dzień 25 kwietnia 
br. zaplanowana jest uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której wręczony zostanie  p. 
Dieterowi Gewiesowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Rady.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że temat był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady. 
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLI/339/14Nr XLI/339/14Nr XLI/339/14Nr XLI/339/14    w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn, 
została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta. 
 
Ad. 12. 
    PodjęciePodjęciePodjęciePodjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu nad rzeką Małą  uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu nad rzeką Małą  uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu nad rzeką Małą  uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu nad rzeką Małą 
Panwią w Krupskim Młynie.Panwią w Krupskim Młynie.Panwią w Krupskim Młynie.Panwią w Krupskim Młynie.    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały.  
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że przygotowany został projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy mostowi wiszącemu nad  rzeką Mała Panem w Krupskim Młynie. Proponowana 
nazwa to „Most Przyjaźni”.  
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 12 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

1 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIII/3/3/3/340404040/14/14/14/14    w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu nad rzeką Małą 
Panwią w Krupskim Młynie, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 13.  
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2013Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2013Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2013Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2013....    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
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Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  
Rafał Kuczera opuścił salę obrad. 

Przy 12 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIII/3/3/3/341414141/14/14/14/14    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie za rok 2013, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 14. 
    Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Krupski Młyn.edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Krupski Młyn.edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Krupski Młyn.edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Krupski Młyn.    
Zastępca Wójta Gminy – Stefan Hajda przedstawił radnym rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące 
uchwały w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie utalentowanych. 
Wydział Nadzoru Prawnego w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zwrócił uwagę, że 
uchwała ta mogłaby zacząć obowiązywać, gdyby poprzedzona była uchwałą w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy 
Krupski Młyn. Dlatego też przygotowana została uchwała w  tej sprawie. Będzie ona niezbędna 
przy podjęciu uchwały w sprawie kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie utalentowanych.  
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Franciszek Sufa zabierając głos, zaapelował o udział dzieci i młodzieży w konkursach 
organizowanych przez Spichlerza Górnego Śląska. 
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIII/3/3/3/342424242/14/14/14/14    w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Krupski Młyn, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 15.  
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie utalentowanych.znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie utalentowanych.znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie utalentowanych.znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów szczególnie utalentowanych.    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIII/3/3/3/343434343/14/14/14/14    w sprawie kryteriów przyznawania stypendium dla uczniów zdolnych 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnego oraz uczniów szczególnie utalentowanych, 
została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 16. 
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    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2014 rokuzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2014 rokuzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2014 rokuzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2014 roku....    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Przypomniał, że obowiązek przyjęcia Programu.. wynika m. in.: z art. 11 a ustawy o ochronie 
zwierząt. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIII/3/3/3/344444444/14/14/14/14    w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2014, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
 
Ad. 17.  
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowimieszkalnego nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowimieszkalnego nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowimieszkalnego nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 15.cza 15.cza 15.cza 15.    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIII/3/3/3/345454545/14/14/14/14    w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Krupskim Młynie przy ul. Kasprowicza 15, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 18. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia do rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia do rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia do rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia do 
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1041/217 k.m. 2 o pow. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1041/217 k.m. 2 o pow. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1041/217 k.m. 2 o pow. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1041/217 k.m. 2 o pow. 
0,0459 ha, KW 28789 położonej w 0,0459 ha, KW 28789 położonej w 0,0459 ha, KW 28789 położonej w 0,0459 ha, KW 28789 położonej w Potępie przy ul. Sportowej.Potępie przy ul. Sportowej.Potępie przy ul. Sportowej.Potępie przy ul. Sportowej.    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  

Przy 13 głosach – za   
0 głosach – przeciw 

0 głosach – wstrzymujących się 
uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIII/3/3/3/346464646/14/14/14/14    w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia do 
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 1041/217 k.m. 2 o 
pow. 0,0459 ha, KW 28789 położonej w Potępie przy ul. Sportowej została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 19. 
    Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat.okres do 3 lat.okres do 3 lat.okres do 3 lat.    
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniach Komisji Rady i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje.  
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Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.  
Przy 13 głosach – za   

0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała uchwała uchwała uchwała Nr XLNr XLNr XLNr XLIIII/3/3/3/347474747/14/14/14/14    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
okres do 3 lat, została podjęta.została podjęta.została podjęta.została podjęta.    
    
Ad. 20 
                                                    Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych.Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 13. 
                                                    Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.Sprawy bieżące.    
1.  Bogdan Huczko zwrócił uwagę na zwiększoną ilość bezdomnych psów na terenie gminy.  
2. Kuczera Rafał zapytał o to, kiedy będzie uruchomione oświetlenie boiska przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Potępie. Wójt Murowski odpowiedział, że do lipca oświetlenie 
powinno działać.  
3.  Kruszewski Klaudiusz pytał o to czy będzie prowadzony remont drogi krajowej z Tworoga do 
Pustej Kuźnicy.  Wójt odpowiedział, że taki remont powinien rozpocząć się w tym roku. 
Aktualnie w GDDKiA w Katowicach trwają procedury przetargowe. 
4.   Przewodniczący Rady Gminy: 
      a)  zaproponował, aby przeprowadzić remont mostu betonowego metodą torkretowania. 
Torkretowanie jest zabiegiem technologicznym, służącym do pokrywania powierzchni warstwą 
betonu. Ze względu na swoje zalety technologia torkretowania idealnie sprawdza się w 
naprawach, wzmocnieniach, odtworzeniach uszkodzonych obszarów bądź całych konstrukcji 
betonowych i żelbetowych.  
       b) przedstawił pismo ks. Dr Krystiana Piechaczka w sprawie wielkopostnego Dnia Skupienia 
dla Samorządowców, które odbędzie się 12 kwietnia br.(załącznik nr 7 do protokołu) ; 
       c) zapoznał obecnych z zarządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 66/14 z dnia 7 marca 2014 r. 
w sprawie ustalenia liczby ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa 
śląskiego na kadencję 2014 – 2018 (załącznik nr 8 do protokołu).  
5.  Bogdan Huczko poinformował o licznych imprezach i zawodach, w których bierze udział 
młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy w tym młodzież Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Krupskim Młynie.  
 
Ad. 14.    
Sesja zakończyła się o godz. 18.00.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Michałek 
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